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Wederom hebben wij het overlijden te vermelden van een tweetal voor- 
treffelijke beoefenaren der Indische wetensehap. Dr. A. W. T. JUYNBOLL, 
Hoogleeraar aan de Instelling veer onderwijs in de Indische tool-, land- 
en volkenkunde te Delft (aan welke eerst in September jh een ander 
verdienstelijk leeraar, de hoogleeraar-directeur M~rss~A ontvallen was) (~), 
overleed aldaar den 4n Februari,  P. J. B. C. ResiDe. vA~ ~.R AA te 
's Gravenhage den 10n diet maand. Beiden bereikten weinig meer dan 
den vijftigjarigen leeftijd. Beiden hadden nog dit gemeen, dot zij, aan- 
vankelijk opgeleid veer her predikambt, zich later meer aan andere 
studievakken wijdden; dat. zij, hoewel jaren lang aan een zwakke gezond- 
held lijdende, woekerden met de hun gesehonken talenten en onverpoosd 
werkzaam waren in her belang der wetenschap. Juynboll wijdde nleer 
dan 20 jaren zijne krachten aan de Delftsche Instelling, doceerde er 
op uitmuntende wijze her moslimseh recht, organiseerde er op voortreffe- 
lijke wijze de bibliotheek, was er de vraagbaak der Indologisohe u 
ecniging. Zijne gesehriften zijn niet vele en bepalen zieh hoofdzakelijk, 
behalve een drietal werken van meerderen omvang, tot onderscheidene 
tijdschriftartikelen, voorname]ijk i n ' s  Instituuts ,,Bijdragen." Men zie 
vaor een en ander zijn ]evensbericht in ,,De Ned. Spectator" van 26 
]~ebruari. Maar aan de Delftsche Instelling en in her Ken. Instituut 
veer do Taal-, Land- on Volkenkunde van N. I . ,  waarvan hij jaren 
lang mcdebestuurder was en waar zijne adviezen zeer werden gewaar- 
deerd, laat her hccngaan van dezen bescheiden, zachtzinnigen geleerde 
eene groote leemte over. 

Van heel war mecr beteekenis is de lettcrkundige nalatenschap van 
Robid6 van der Aa. Deze bekleedde nimmer eenig ambt of oSeieele 
bctrekking, maar was toch door zijne vele geschriften, door zijn her- 
haaldelijk als spreker optreden in het Indisch Genootsohap, in het Aard- 
rijkskundlg Genootschap, waarvan hij mede-oprlehter en bijna voortdurend 
mede-bestuurder was, in de u tot bevordering der Krijgs- 

(o) gie over hem o. a. de Spectator van 98 October e o ' s  Instituuts Bijdragen 
over 1887 ,  l e  aft. 
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wetensehap, wier onder-voorzitter hij was (*), in dr. Haagsehe Kiesver- 
eeniging ,,De Grondwet", wier voorzit~er bij was, enz. enz., in zekeren 
zin cone publieke, bij zeer velen bekende persoonlijkheid. De Seerotaris 
van hot Ins t i tuu t ,  Dr. Wijnmalen,  die als zoodanig binnen eerie week 
tijds tweemaleu aan de groeven dozer beide mode-bestuurders hot woord 
voerde, woes dan ook tereoht op van der Aa's vole verdiensten op ver- 
sehillend gebied, maar deed vooral tereeht uitkomen dat hij bovenal 
was geograaf. Doze woorden maakten hot veer mij, jaren lang van tier 
A~,'s medolid in hot bestuur van hot Aardrijkskundig Genootsehap, over- 
bodig ook aan zijne groove hot woord te voeron. Maar bier wil ik toeh 
even aan zijne grooto verdiensten, speoiaal ten opziehte tier aardrijks- 
kunde van Nod.-Indi6 herinneren. Meormalen word daarop bij hot be- 
spreken van de verriohtingen wm hot Aardr. Genootsehap enz. in de 
Kol. Kron. gewezen. Hot uitvoerigst bij de aankondiging in de Kron. 
van Januari  1880 van zijn greet work over Nieuw-Guinea, dat dostijds 
door ons, evenals thans door Dr. Wijnmalen ,  bet standaardwerk over 
Nieuw-Guinea is gonoomd, dat gelezen moot worden door iedereen die 
van dat land cede studio wenseht te maken. Van hoeveol kunde, be- 
lezenheid, helderheid van inzioht zijn vole historisehe en politieke ver- 
toogen ook getuigen, hot is vooral als grondig kenner der geographic, 
inzonderheid van Ned. Indi~, dat hij, gelooven we, zM blijven leven 
ook na zijn deed. Tot staving dier mooning herinnoren we slechts, be- 
halve aan zoo menig ander stuk van zijne hand in ' s Ins t i tuu t s  ,,Bij- 
dragon" en eiders, aan hetgeon hij tot vermeerdering tier kennis van 
Nieuw-Guinea sehreef in vier door hot Ken. Ins t i tuut  veer de Taal-,  
Land- en Volkenkunde wm Ned.-Indi~ uitgegeven, door hem bewerkte 
stukken: ,,Rosenberg's Roistochten naar de Goelvinkbaai", de ,,Reizon 
naar Ned. Nieuw-Guinea in 1871~76" ,  hot ,,Kritisoh Overzicht tier 
Reisen naar Ned. N.-Guinea in 1879--82"  on de ,,Reizen van van 
Braam Morris naar  de Noordkust van N. N.-G. Eerste vaart op de 
Amberno- of Rochussen-rivier in 1883 en '84." Wij wijzen ook op zijno 
zoo grondige, van zoo groote bekendheid met de d~tails getuigende 
beoordeeling van Stemfoort en ten Siethoff's grooten Atlas van Ned.- 
Indifi (J'), in 1886 i n ' s  Insti tuuts ,,Bijdragen" gepublieeerd, een arbeid 
die helaas! onvoltooid is moeten blijven. 

Met de hoeron Veth, Kan on eenige andere beoefenaren van on be- 
langstollenden in aardrijkskunde behoorde van der Aa in 1873 tot de 
opriehters van bet Aardrijkskundig Genootschap. Zooveel de Statuten 

(*) Wel een bewijs dat hij in dien, schier enkeI uit oflir bestsanden kring 
werd gewaardeerd, l)e geachte Voorzitter dier Vereeni~ing, de GeneraalPel, w~dde 
dan ook aau zijne groeve eeuige warme woorden aan zijne nagedachtenis. 

(t) Waarover zie de Kol. Kron. v~u Maart '86. 
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her toelieten,  had hij bijna voortdurend zitting in her bestuur zoowel 
van dat flenootsohap als van hot Inst i tuut .  Allen die daarin met hem 
zitting hadden, kunnen getuigen hoe telkens zijn advies werd ingewonnen, 
hoe groote waarde ann zijne meening werd gehecht. 

Die meening, gewoonlijk op zaehten, bescheiden teen geuit, getuigde 
meestal van groote beslistheid van overtuiging, omdat hij de zaken waar- 
over hij sprak in den regel groudig kende en dan ook niet spoedig nan 
eenmaa] geuit gevoelen prijs gal. Bewljzen te over daarvoor kan men 
vinden in de te]kens in de ,,Bijdragen" afgedrukte Notnlen v a n ' s  In- 
sti tuuts Bestuursvergaderingen en in de ui tgewerkte,  niet veer her 
publiek bestemde Notulen van her Aardr. Genootsehap. 

In zijne gesohriften was hij gewoonlijk meer betoogend dan bestrijdend. 
Maar  dat hij nu en dan,  wanneer hij het noodig achtte, vlijmend scherp 
ken zijn, bewijst o. a. zijne polemiek tegen den heer van Kesteren in 
her eerste deel v a n ' s  Inst i tuuts  ,,Bijdragen'" van '86. 

Jammer dat van der An, bij her vele goede dat van hem te zeggen 
va l t ,  her gebrek had - -  wij wezen er reeds op in de noot op p. 306 
van ,,De Economist" van Maart  '86 - -  van nu en dan wel eens te veel 
heel op zijn york te nemen, zich tot eene nieuwe tank a a n t e  gorden 
zonder genoegzaam to berekenen of  hij wel tijd en krachten zou hebben 
om haar ,  benevens her vele dat hij reeds onder handen had, naar eiseh 
te vervullen. En daarom verheugde her ons bijzonder ann zijne groeve 
te vernemen dat hij, die gezegd mag worden als ' t  ware met de pen in 
de hand te zijn gestorven, gea.rheid te hebben zoolang zijne krachton 
het hem slechts eenigszins toelieten,  twee dagen veer zijn overlijden 
her zoo vele jaren in bewerking geweest zijnde tweede gedeelte van 
,,Boek's Reis in Oost- en Zuid-Borneo" persklaar ann her Inst i tuut  h~,d 
kunnen toezenden. Zal een ander de historische inleiding tot dit werk 
moeten sehrijven, van welker voltooiing van der Aa ten gevolge van 
zijn ziekelijken toestand heeft moeten afzien, wij houden ons overtuigd 
dat men overigens in zijne bewerking blijken te over van dezelfde 
grondige kennis,  dezelfde nauwgezetheid zal aantreffen, welke ann zoo 
roentgen nnderen door hem tot stand gebraehten arbeid blijvende waarde 
verzekert. 

Aan zijne groeve is van versehillende zijden op Robid~ van der Aa's 
verdiensten en goede hoedanigheden gewezen. Her geschiedde ook in 
onderscbeiden dagbladen terstond na zijn overlijden. Uitvoeriger zal her 
gewis gesehieden in de levensberiohten, welke men van hem mag te 
gemoet zieu, gelijk er reeds een gegeven werd in de ,,Ned. Spectator" 
van ~6 ~'ebruari. Maar ook wij, die hem niet sleehts uit zijne gesehriften 
kenden, maar ook vele jaren als zijn eollega in her bestuur van Inst i tuut  
en Aardrljkskundig Genootsehap getuigen waren van zijn arbeid ookin 
die kringen, gevoelden behoefte hier er woord van hulde te brengen 
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ann zljne nagedaohtenis; ons leedgevoel u i t t e  spreken dat hot hem 
niet gogeven word langer werkzaam te zijn tot uitbreiding der kennis 
van Nederlandsch-Indi6, inzonderheid op geographiseh on historisch gebied. 

Nog over lets anders veroorloven we ons te dezer gelegenhcid ons 

leedgevoel uit te drukken, namelijk: dat onze Robidd van der Aa niet 

hot lidmaatsehap onzer Academic van Wetenschappen waardig geaeht 
schijnt. Of vergissen wij ons in de meening dat alleen de wetenschappe- 
lijke waarde van hetgeen hij over Nieuw-Guinea schreef, om over zoo 
menig ander stuk van zijne hand te zwijgen, groot genoeg was om hem 
her opnemen in dien kring waardig te maken? 

Ten slotte zij nog vermeld dat op de a]gemeene vergadcring van her 
Instituut voor de Taal-, L. en Vk. v. N.-T., op 26 Februarigehouden, 
;tan beide overledcn bestuurs]eden, Juynboll en Robidd, eene warme 
hulde word gebracht, terwijl de Seeretaris tevens nog mededeeling kon 
doen van van der Aa's testamentaire bsehikking, ten gevolge waarvan 
een goed deel van zijne bijzonder rijke verzameling boeken en kaarten 
zal komen, hetzij ann de Kon" Bibliotheek, hetzij nan die van her I.n- 
stituut eL dus blijvend strekken ten nutte der wetenschap, waarvoor 
hij leefde en werkte. 

Na doze woorden nan een twectal betreurde dooden gewijd, gaan we 
over tot het bespreken van hot work van een nog in ons midden 
levende geleerde. 

Eerst ochtor willen wij hog met con woord melding maken van her, 
onder hot afdrukken dezes vernomen overlijden op 19 ~'ebruari van den 
Heer E. DovwEs DSKZ~.R, die onder den naam MULTATULI, ,,ik hob 
reel verdragen", jarenlang de publieke aandacht zeer heeft bezig gc- 
houden, en wiens geschriften, zijn ,,Max Havelaar",  zijne ,,Ide~n" enz., 
ongetwijfeld een maehtigen invloed hebben uitgeoefend. A1 veroorloofden 
we ons meer dan eens, ond. and. bij de aankondiging van de vierde 
uitgave van zijn ,,Max Havelaar" in de Kol. Kroniek van Mei '78, 
p. 620, tegen her in ons oog verderfelijke in zijnrichting op tekomen, 
en al zagen wij niet in hen een zoo in alle opzichten edel en groot man als 
de Ned. Spectator van 96 l%br. in hem ziet, toch erkenden wij steeds ~n 
dat hij nut had gesticht door de aandacht te vestigen op vele wondeplekken 
in ons koloniaal beheer en door de natie daaromtrent met krachtige hand 
wakker te schudden, ~n dat hij bewezen had eeu schrijver te zijn van 
buitengewoon talent. Ook thans hog spreken wij de overtuiging uit, 
dat Multatuli's ,,Max Havelaar ", bovenal daarult her aangrljpend Saidjah- 
verhaal, zal leven zoolang als de Nederiandsche tam leeft, 

Wenden wij ons thans tot de levenden. 
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,,De sluik- en kroesharige rassen tussehen Selebes en Pa~ua door Jo~. 

GER. FRIED. ]:{,IEDEL. Met platen en schetskaarten. Uitgegeveu door 
tussehenkomst v,qn her Ned. Aardrijkskundig Genootschap. 's Gravenhage, 
Mart. Nijhoff. 1886." Ziedaar de volledige t i tel  van her lijvige deel, 
486 hlz. in gr. 8o, waarin de heer Kiedel,  blijkens zijne korte voorrede~ 
ons her resum~ zijner dertigjarige ethnologisehe studi~n in het zuid- 
oostelijk gedeelte wtn den Indischen Archipel aanbiedt. Steeds heeft 
hij er naar  gestreefd om de volksstammen, waaronder hij leefde en die 
hij moest besturen en leiden, ,,niet alleen oppervlakkig te leeren kennen, 
maar ook or- hunue wijze van denken en gevoelen beter te leeren 
hegrijpen." Hij traohtte zich ,,gemeenzaam te maken met hunne begrippen 
omtrent recht en onrecht,  misdrijf en overtreding, moord en doodslag, 
straf en wraakneming, bezit en eigendom en hog reel meer". . . . .  Het  
etreven om met hunne tradit ion en eeremoni~n, zeden en gewoonten 
bekend te worden, werd door de inboorlingen als een soort pi~teit 
mijuerzijds tegenover hunne vaderen aangemerkt en op hoogen prijs 
gesteld. En daaraan sehrijf ik her alleen toe,  dat ik tal van ethnolo- 
gisehe feiten, de orgnnische produeten van den mensehelijken geest,  
die anders voorbedaehtelijk verborgeu worden gehouden, heb leeren 
kennen.". . . . .  Her werk, dat thane onder de oogen van belangstelllenden 
gebraeht wordt,  bevat een klein gedeelte van de door mij suecessievelijk 
opgeteekende ethnologisehe bijzonderheden, door eigen onderzoek ver- 
kregen en aangevuld door mededeelingen van een tal van vertrouwbare 
inboorlingen . . . . .  Ofsehoon ik getraeht heb in dezen arbeid alles zoo 
beknopt en volledig mogelijk terug te geven, gevoel ik toeh dat her laatste 
mij niet is mogen gelukken, eensdeels doordien het werk een te grooten 
omvang zou verkrijgen, ten andere omdat er reel ,  zeer reel hog, te 
onderzoeken valt ,  wil men de physisohe en psyehisehe eigensehappen 
tier inboorlingen juist  en naar  waarde appreei~eren. De beknopte door 
mij bekend gestelde historisehe bijzonderheden zijn uit de geschriften van 
Valenti jn,  E. C. Barehewitz, R. de Clercq (*) en anderen geput. ( t ) D e  
kaarten of figuratieve sehetsen heb ik op mijne reizen om mij te ori~n- 
teeren,  ook volgens aanduidingen van intelligente inboorlingen te zamen 
gesteld, terwijl een gedeelte der ethnografisehe afbeeldingen het werk 
is van een jeugdigen inlander,  die de zoogenaamde Burgersehool op 
Ambon met vrueht bezocht heeft. Ten aanzien van de spelling meet 
ik doen opmerken dat door mij de u in de plaats van oe, de v in de 
plaats van f of ~ is gebezigd. Waar  de ie in inlandsehe woorden veer- 

(*) de Klerk. (?) 
(Jr Goed dat dit hier gezegd wordt; want in het werk zelf, hoezeer in sehier 

elk hoofdatuk historische bijzonderhedea, dikweff woordelijk, tussehea aanhalings- 
teekens~ uit oudere sehrijvers overgenomen, worden medegedeeld, wordt, herianerea 
we ons wel, geen eakel sehrijver aaugehaald en komt geen enkele hoot root. 
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komt, moet deze sls iJ, de o, a]s oJ worden gelezen. Alle nameu van 
eilanden, bergen, negari6n en dergelijke heb ik volgens de ware uit- 
spraak der respeotieve bevolking in verbnnd tot de oorspronkelijke 
taalkundige bet.eekenis en afleiding in sehrift wedergegeven." 

Wij namen dit een e]~ ander uit de voorrede over teneinde den lezer 
te doen zien war hij in her werk zal aantreffen. Op enkele punten 
daaruit komen wij straks terug. 

In her werk zelf worden in vcertien hoofdstukken ~cMereenvolgens 
de volgende eilanden of eilandengroepen uitvoerig besproken: lo. ,,Her 
eiland Buru." 2o. ,,Ambon en de Uliase." 3o. ,,Het eiland 8erang of 
Nusains." ~o. ,,De Seranglao- en Gorong-Archipel." 5o. De W~ttubela- 
ei]anden." 60. ,,De Keel- of Ewaabu-eilanden." 7o. ,,De Aaru-Archipel." 80. 
,,De T~membar- en Timorlao-eilanden." 9o. ,,De Luang-Sermata-groep." 
10o. ,,De Babar-Arehipe]." 11o. ,,De eilanden Left, Moa en Labor." 19o. 
,,Her eiland Keisar of Makisar." 13o. ,,Her eiland Eetsr ofWetar."  1~o. 
,,De eilanden Romang, Dama, Teun, Nila ofLina en Serua." Natuurlijk 
werd bij deze titelopgave de door den heer Riedel gekozen, van de gewone 
dikwerf zeer afwijkende, in de voorrede reeds gedeelte]ijk toegelichte spel- 
ling gevo]gd. Het is bekend hoe groote verwarring in de schrljfwijze van 
Indische p]aatsnamen bestaat en hoe dikwerfreeds vergeefsche pogingen 
zijn aangewend om daarin meer eenheid te brengen. Aan een kundig 
nmn als de heer Riedel, die schier een menschenleven in die streken door- 
bracht en die ook omtrent dit punt bij inboorlingen in]ichtingen inwon, 
kennen wij volgaArne her rech~ toe te trachten daarin verheterlng te 
brengen en de op ,,de oorspronkelijk taalkundige beteekenis en afleiding 
gegronde schrijfwijze te volgen." Wij wi]len ze]fs op zijn gezag gaarne 
aannemen dat zijne schrijfwijze beter is dan de gewoon]ijk gevolgde. 
Maar den lezer van zijn boek zou hij verplicht hebben door meer dan 
hij her doet hetzij tussehen haakjes, hetzij in noten, tevens de gewone, 
hoewel volgens hem verkeerde schrijfwijze van pl.aatsnamen te vermelden. 
In ,,Buru" zal iedereen gemakkelijk her gewoonlijk ,,Boeroe" genaamde 
eiland herkennen, ook omdat in de voorrede reeds is gezegd dat 
steeds de u in de plaats van oe wordt gebezigd. ,,Serang" in de plaats 
van her meer gewone ,,Ceram" zal ook geen moeielijkheden opleveren, 
o. a. omdat men ook reeds op her kaartje van de Molukken in Havenga's 
,,Atlas van Ned. Oost-Indi~" geschreven kan vinden :,,Ceram of Serang." 
Maar zal men even gemakkelijk in ,,Keisar of Makisar" het gewoonlijk 
,,Kisser" genoemde, of in ,Eetar  of Wetar" het gewoonlijk ,,Wetter" 
genoemde eiland herkennen.P (*) 

(~) Tot welke verdere opmerkingen Riedel's, van de gewone zoozeer afwijkende 
schrijfwijze vau vreemde woordeu en namen aanleiding kau geven, zie men in Prof 
Wilken's aankondiging in ~De Ind. Gids,, vau Nov. jl., p. 1597. 
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Yah ieder der door hem besehreven eilanden of eilandengroepen geeft 
de heer Riedel een duidelijk, door de firma Trap te Leiden met hare 
gewone zorg gesteendrukt kanrtje. Zij zijn sleehts in twee klenren ge- 
drukt:  lioht-blauw veer hot water, lieht-geel veer hot land met areee- 
ringen veer de bergen. Door hare veer hot oog aangename soberheid 
van tinten en duidelijkheid braehten zij ons in heri,~nering een keurig 
uitgevoerde, zeer uitvoerige nienwe Atlas van Zwitserland, aanwesig 
in de kaartenverzameling van ons Aardrijkskundig Genootsehap. Doze 
kaartjes vergemakkelijken zeker her gebruik van Riedel's work. Of zij 
de waarde er van wezenlijk verhoogen, zullen de geographen van professie 
moeten uitmaken. Hier zij sleehts aangeteekend dat bij vergelijking met 
andere kaarten belangrljke versehillen kunnen worden opgemerkt, welke 
door den heer Riedel, die zioh ook in dit opzieht van alle kritiek 
onthoudt, in hot geheel niet worden toegelieht. 

Behaive doze sohetskaartjes, waarvau wel eerie lijst had mogen zijn 
gegeven, worden niet minder dan 4~ platen gegeven, de inlanders der 
beschreven eilanden, hunne woningeu, huisraad, sieraden, wapenen, 
wtartuigen, vischtuig, afgodsbeelden, enz. enz. voorstellende. In de ,,Ver- 
klaring der platen," san hot work toegevoegd, wordt dit een en under 
zeker niet ten overvloede beschrevev, daar die besehrijving lung niet altijd 
in hot work zelf wordt gegeven. Of hot veer de duidelijkheid en juistheid 
der besohrijving noodig was daarbij hot naakt zoo geheel ~erng te geven 
als op meerdere platen,  vooral op no. XI I ,  gesehiedt, betwijfelen wij. 

Alvorens lets over den inhoud van hot work zelf te zeggen, mogen 
ons nog een paar algemeene opmerkingen vergund zijn. 

De titel van hot work beantwoordt niet geheel san den inhoud. Had 
de heer Riedel ons de bewoners van alle eilanden tussohen ,,Selebes 
en Papua" (*) in dit work even uitvoerig wiilen beschrijven als hij hot 
nu die der door hem besprokene eilanden doet, zijn work zou minstens 
de dubbele uitgebreidheid hebben verkregen. Wij begrijpen ook dat hij 
niet gaarne een langer titel koos. Maar waarom niet in de voorrede 
gezegd dat niettegenstaande dieu algemeenen titel dit work sleehts ann 
hot grootere zuidelijk deel dier eilanden zou zijn gewijd? 

Een kort inleidend hoofdstuk aan de te bespreken eilanden en hunne 
bewoners in hot algemeen gewijd, met een overziehtkaartje dier eilanden, 
of wel een slothoofdstuk, waarin een beknopt overzicht van hot geheel 
word gegeven en zoo mogelijk eenige algemeene slotsommen uit her 
medegedeelde werden getrokken, ware onzes inziens mode gewenscht. 
Gaau wij de volgorde ha,  zie hierboven, waarin de eilanden, san welker 
beschrijving hot work is gewijd, worden besproken, dan zion wij da t ,  
met ,,Buru" beginnende, eerst oostwaarts wordt gegaan tot aan den 

(t) Wij behoudeu in dlt stuk zijne schrijfwijze. 
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,,Aaru-Archipel," vervolgens westwaarts tot ,,Eetar of Wetar ,"  daarna 
weder noord-oostwaarts tot ,,Serua." , ,Wetar" llgt recht ten zuiden van 
,Buru ."  Trekt men eene lijn van hot eene eiland tot hot andere, dan 
ziet men dat oostwaarts daarvan in her door den heer Riede] besproken 
gebied ook hog liggen: Poeloe Manoek, de Banda-eilanden, de Schildpad- 
en Lueipara-eilanden en Poeloe Goenong &pi. Waarom doze niet werden 
besproken, wordt niet vcrmeld. De Banda-eilanden waarschijnlijk niet 
omdat ze genoeg bekend mogen worden geacht en omdat er gcene 
oorspronkelijke bevolking te besehrijven viol. De overige misschien niet, 
hetzij omdat de heer Riedel ze niet bezoeht of niet nauwkeurig genoeg 
]eerde kennen om ze volledig te beschrijven, hetzij omdat or niets 
bijzonders ouJtrent valt medetedee]en, hetzij omdat zij onbewoond zljn. 
Maar waarom omtrent deze en andere punten niets gezegd in de voor- 
redo of in een inleidend of slot-hoofdstuk? 

Meerdere vragen zouden kunnen worden gedaan. B. v. doze: ware 
er over de bevolking der besproken eilanden niets in hot algemeen te 
zeggen? Zijn cr duidelijk twee of mecr rassen te onderkennen ? Bestaan 
er eenige algemeene karaktertrekken tusschen de bewoners der eene 
en der andere groep, of moot men b. v. zeggen, om doze door den 
heer Riedel gekozen onderscheiding te behouden : de kroesharigen worden 
moor in doze, de sluikharigen in die groepen aangetroffen? Nu vindt 
men wel in elk hoofdstuk eerie tot de mlnste bijzonderheden afdalende 
beschrijving der personen. Men leert niet a]leen hoe lang op elk eiland 
dooreen de mannen,  hoe lang de vrouwen zijn, maar ook we]ke de 
versehillen zijn tusschen die dee]en, welke de meest ongekleede natuur- 
menschen, alweder met uitzondering van die op p]aat XI I  afgebeeld (~), 
toch gewoonlijk aehter den schaaaJgordel verborgen houden. Hot schijnt 
wel dat op elk der besehreven eilanden een groot ~Lanta] personen zich 
aan de uiterst nauwkeurige, tot in her verborgenste doordringende 
ethnologische s~udi~n en metingen van den beer Riedel hebben onder- 
worpen en hem in de gelegenheid gesteld hunnen liehaamsbouw tot in 
de ininste bijzonderheden te besohrijven. Maar slotsommen trekt hij 
d~taruit niet en hij laat  her aan den lezer over om door onderlinge 
vergelijking wtn hetgeen hij in de 14 hoofdstukken wtn zijn work mededeelt 
tot eenige algemeene oouclusi6n omtrent d i t e n  andere punten te komen. 

Eene andere vraag. Reeds word opgemerkt, dat de heer •iedel geen 

(~) Nu hij bet noodig achtte die plaat in zijn werk op te nemen, had de schrijver 
ook wel mogeu zeggen waar die ,,Seraagsche jongens en meisjes,, te huis behooren. 
In de beschrijviag van de kleediag der Seraagers, p. 122, ]eest meu wel: ,in de 
hossehen loopen mannen eu vrouwen s|echts met den scbaamgordel, zoader meer,~ 
maar wij heriuneren ons geen beschrijving van eeu volkestam welke ook dal klee- 
dingstuk weglaat. Wae die plaat niet hepaald uoodig tot verduidelijkiag tier be- 
schrijving, dan haade heer Riedel beter gedaan z~ in portefeuille te houden. 
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enkel schrijver eiteert,  sleehts van de in de voorrede vermelde ge- 
schiedschrijvers overneemt wa~ hij omtrent de gesehiedenis der door 
hem besproken eilanden wensehte medetedeelen..Overigens is zijnwerk 
zuiver besehrijvend, volstrekt niet critiseh, eehter met doze enke]e 
uitzondering, dat hij telkens bij hot mededeelen van historische bijzonder- 
heden onverholen zijn afschuw uitspreekt van de oudtijds door de O. I. 
Compagnie jegens doze eilanden gevolgde politiek. Aan die hongitoehten 
for uitroeing tier specerijboomen en de daarbij gepleegde wreedheden 
schrijft hij hot toe dat men er Nederland hog niet vertrouwt. In hot 
algemeen deelt hij slechts mede war hij opmerkte en neemt van hetgeen 
anderen over meerdere der besproken eilanden sehreven geen de minste 
notitie. Pleit in hot algemeen reel veer dergelijke objeetiviteit en was 
de heer l~iedel terecht bedueht zijn reeds omvangrijk work nog nitge- 
broider te maken door ook te vermelden eu waar noodig te bestrijden 
war anderen vddr hem over her onderwerp schreven, sores gaat hij 
onzes inziens wel war ver in zijne stilzwijgendheid en laat daardoor 
punten onbesproken, waarover men gaarne zijne mooning zou hebben 
vernomen. Een enkel voorbeeld slechts. Eene gewiehtige vraag op hot 
gebied der physische geographic is doze: of er voldoende grond bestaat 
veer de gissing van den beroemden reiziger Alfred Russel Wallace, op 
de ondiepte der zee tusschen de zuidwestkust van Nieuw-Guinea en de 
Aroe-eilanden en op de gelijksoortige fauna der beide landen gegrond, 
dat die eilanden eenmaal met den vasten wal van Nieuw-13uinea waren 
verbonden? Die vraag is end. and. ook gesteld en verder ontwikkeld, 
met vermelding van ouderseheidene gesehriften over hot onderwerp, in 
de ,,Vragenreeks gesteld door laet Ken. Instituut veer de Taal-, Land- 
en Volkenkunde van Ned.-Indi~" en opgenomen i n ' s  Instituuts ,,Bij- 
dragon", ~e volgreeks, deel 6, 1882. In die Vragenreeks is ooksprake 
van meerdere der door den heer Riedel besproken eilanden. Die Vragen- 
reeks is niet alleen zeer ruim in Indi~ verspreid, maar ook opgenomen 
in hot ,,Tijdsohrift van hot Aardrijkskundig Genootsehap," 7e deel en in 
,,De Indisehe Gids" van Maart '83. (*) Zij kan dus den beer Riedel 
niet onbekend zijn gebleven. Zou nu hot Instituutsbestuur, dat zieh 
kennelijk veer die Vragenreeks vole moeite heeft gegeven, niet hebben 
mogen verwaehten dat de heer Riedel, die bovendien spoedig na zijne 
komst hier te lande in dat bestuur (even als in dat van hot Aardrijks- 
kundig Genootschap) werd opgenomen, van die vragen althans eenige 
notitie zou hebben genomen? (~') Ongetwijfeld heeft de beer Riedel door 

(*) Ook besproken ibidem Maart '85, p. 344,  en ook in ,,De Economist,, van 

Juni '88,  p. 546. 
(t) Deze]fde opmerkiug zou kunuen worden gemaakt ten opzichte van Riedel's, 

ook volgens een zoo grondig kenner van Selebes als Dr. B. ]L Matthes, belang- 
ECON. t887 .  29 
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do uitgifto van zljn greet werk oono bolangrijke bijdrage golovord tot 
hot ,,grondig wetensehappolijk ondorzoek van hot zuid-oostelljk doelvan 
den Indisohon Arehipel", waarop hot Ins t i tuut  in de bedoolde 21sto 
vraag aandrong. Maar naar ooze bosehoiden mooning zoo do weten- 
sehappolijko waardo van zijn arboid nog greeter zijn gowoest zoo hij 
bij do samenstolling moor critiseh ware te work gogaan, had getoond 
althans eenige notitle to hereon van hotgeon anderen v66r hem over 
de door hem bohandelde ondorworpon hadden gesehreven, (*) waar hot 
pas g~lf had aangotoond dat andoren, b. v. hot ,,s on Star. 
Woordenb. v. N. I.", vorkeerdo voorsto!lingen hadden gegoven. 

Onwillokourig word ann ooze opmorkingon greeter uitbroiding gegeven 
dan in do bodooling" had gologea. Hot wordt t i jd dot wij toonon to 
bosoffen dat do booordeelaar in de eorste plaats do gave der waardeering 
behoort to bezitten, op hot goedo in hot ann to kondigon work bohoort 
to wijzen. Wij doon dit zeor gaarno, erkonaou volgaarne dat do hoer 
Riodol ons voornamolijk omtrent do bovolking dor door hem bosprokon 
eilandon, hunno leofwijzo, zodon on gowoonton, godsdienstigo begrippen 
enz. zoor vele wetenswaardigo bijzondorhedon heeft medegodeold. In 
wolke systematischo volgordo dit plants hooft, kaa blijken zoo wij de 
inhoudsopgavo van hot oerste, ann ,,Burn" gowijdo hoofdstuk ovornemon 
on modedoelen dat mutatis mutandis in allo hoofdstukkon ongeveer 
dezolfde volgordo is in aeht geaomen. ,,Ligging. Formatie. Bergen. l~ivioren. 
u Baaion on Ankorplaatson. Moerassen. Mooson. Voge]nostklippen. 
Bevolking. Hoidenon. Chrisr Mohamedanen. Traditio. Gosehiodenis. 
Taal. Physisohe, intelloetueole on moroe!o oigensehappen. Vorminking van 
' t  llohaam. Cultus. Vereering van geesten. Bijgeloof. Droomen. Eod. 
Voorbelaoodmiddolon. NegatiOn. Woningon, Arboid van mannen on 
vrouwon. Nijverheid. Landbouw. Bosehproduetie. Handel. Voeding on 
kleeding. Standen. Bestuur on inkomsten van hoofden. Afdoening van zakon. 
Straffon. Roohtspleging. Grondoigendom. Bloedvorwantsehap. Huwelijk 
on eohtsehoiding. Zwangorsehap. Geboorte. Ziokte. Deed on bografeais. 
Erfenis. Tijdverdeoling. Kosmografie" Over al die menigvuldige ondor- 
werpen worden ons in elk hoofdstuk tal van bijzonderhedon medegedeeld, 
die bewijzen welko nauwgozette studio de beer Riedel van die vet- 

rijke mededeelingee omtrent ~de oorsprookelijke volksstammen van Ceutraal~Selebes,, 
i n ' s  Iustituuts ,Bijdragen,* 1886, le deel. Waarom daarbij geen melding gemaakt 
van de door hot Iustituut aan dat onderwerp gewijdc vraag? 

(*) l)at hot vrijwe] de vaste gewoonte van den beer Riedel is eenvoudig uit den 
kennelijk zeer rijkeu schat zijuer aauteekeoingen terug te geven wat hij zelf obser- 
veerde, blijkt uit zoo menig door hem in binnen~ en buitenlandsche tijdsehriften 
gepubHceerd stok. Herinnerea wij ous wel, dan droeg alleen zijn artikel over 
Timer in ,,De Iud. Gids- van Januari '85, (zie ook ibidem Sept. en Oct.) een 
coder karakter. 
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schillende eilanden, inzonderheid van hunne bevolkiug, heeR gemaakt. 
Dat alles vormt eerie iaderdaad hoogst belangrijke bijdrage tot de kennis 
diet eilanden, waarvoor wij den schrijver dankbaar mogen zijn. 

Daarbij wordt natuurlijk van de veronderstel]ing uitgegaan dat de 
beer P~iedel juist gezien en opgemerkt heeft en geen felt vermeldt zonder 
de juistheid er win, zoover hem dit mogelijk was, geeontroleerd te 
hebben. In her algemeen gesproken, nemen wij dit,  gelijk trouwens vau 
een ernstig mt, n ge]ijk hij blijkt te zijn niet anders is te verwaehten, 

�9 volgaarne ann. De beseheiden vraag zij ons evenwel vergund of hij al- 
thans in eel enkel opzicht, dat wij eenigermate kunnen eontroleeren, 
ann zijne fantaisie niet war vrij spel heeft gegeven? In den aanvang van 
elk hoofdstuk wordt ons eeu meet of rain uitgewerkte stunt der be- 
volking van her te besehrijveo eiland gegeven. Sores heet het(en daar- 
mede is de sehrijver natuurlijk voldoende verantwoord): ,,her aantal 
zielen bedroeg volgens de opneming n~ de reorganisatie wLn her bestuur 
in 1882 :" (zie ,,Serang" p. 88) of ,,uaar schatting bedroeg in 1882 
de bevolking op her eiland:" (zie ,,de Seranglao-arehipel" p. ]4~7. Z. 
o. p. 216, 24~6, 430). Maar meestal wordt eenvoudig gezegd: de hoe- 
veelheid der bevolking bedroeg onder ultimo 1882 in de versehillende 
distrieten of landsehappen of eilanden zooveel, of lets dergelijks. Ware 
nu in een inleidend hoofdstuk gezegd: in 1882 had eeue reorganisatie 
van her bestuur in dit gedeelte van her Ned.-Indiseh gebied plants; 
daarbij is her volgende verordend; daarbij had eerie zooveel mogel;jk 
nauwkeurige opneming der bevolking plants, waarop om deze en die 
redea genoegzaam vertrouwen mag worden gesteld om de teen ver- 
kregen eijfers in dit werk over te nemen: de lezer had dan geweteu 
waaraan zieh te houden. Nu heef~ her dikwerf den sehijn, ook al heeft 
de beer Riedel dien niet bepaa]d willen opwekken, als of hij, die zoo- 
reel opnam eL opteekeude, in ]882 ook eene bevolkings-statistiek ore- 
trent vele der beschreven eilanden opmaakte en ons da~romtrent ver- 
trouwenswaardige eijfers voorlegt. Bedenken wij nn dt~t wijlen de heer 
T. d. Wilier,  in zijne bekende, hog steeds ]ezenswaardige nora over 
,,Volkstelling in Ned.-Indi~" ('s Gravenh~tge 1861) op goede gronden 
aantoonde dat v~m zoodanige telling in de bezit~ingen batten Java 
weinig hell te waehten is; dat de zoo mluwkeurJge ,,Regeeriugsalmanak 
van Ned.-Indi~" (zie o. ;t. dien van ]885, le gedeelte, p. 5) jnar]ijks 
zegt : ,,de eijfers der iulandsehe bevolking op de buitenbezittingen kunnen 
gevoegelijk verdeeld worden in drie rubrieken: 1 ~ eijfers die als tamelijk 
nauwkeurig kunnen worden aangemerkt; 20 cijfers bij benadering ver- 
kregen; 30 eijfers berustende op louter gisslng," en dat ,,wat de A1- 
foeren en de bevolking, der tot Banda behoorende eilanden hetreft," 
dns die thans door den hser l~,iedel besehreven, de bevolkingseijfers 
onder de 3de rubriek worden gerangsehikt; zien wij dat in de Bij lages 
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man her Koloniaal Verslag van ]886: ,,Stat istiek betreffende de bevel- 
king van Ned.-Indi6 over 1886", op blz. 5 her meerendeel van de in- 
landsehe bevolking der residentie Amboina wordt gerangsehikt in de 
kolom: ,,oijfers berustende op loutere gissing", terwijl in de ,,Aanmer- 
kingen" nog wordt gezegd dat omtrent her aantal der Alfoeren, op 
Ceram geen opgavea kunnea worden verstrekt, - -  dan zal de wenseh 
wel niet onbeseheiden zijn dat de heer Riedel ons wel had mogen mede- 
deelen waarom de door hem medegedeelde bevolkingseijfers zijns inziens 
voldoende vertrouwen verdienen. 

Zou dus in dit opzioht een vra~,gteeken bij ondersoheidene der door 
hem gegeven oijfers niet geheel ongereohtwlardigd zijn, wij willen gaarne 
aannemen dat zijne overige opgaven alle op nauwkeurige persoonlijke 
waarnemiag of althans op volkomen vertrouwenswaardige mededeeliagen 
berusten, en hem onzen dank betuigen veer hot vele wetenswaardige 
dat hij ons omtrcnt hot door hem boschreven gebied vermeldt. Dat 
gebied, wij zeiden hot boron met de woorden w~n hot Insti tuut,  was 
in vole opzichten hog eene terra incognita. De beer Riedel heoft ons 
ongetwijfeld eene belangrijke bijdrage tot de kennis daarvan geleverd. 

Want al is waar war een op hot gebied der ethnologie wm Nod,- 
Indi~ zoo bevoegd beoordeelaar als Prof. G. A. Wilken bij de ann- 
kondiging van hot werk in ,,De Indische Gids" van November jl . ,  
p. ]593, zeide, dat de heer Riedel ons eigenlijk niet reel meer dan 
reeksen van losse, niet tot een geheel, niet tot een systeem verwerkte, 
aanteekeningcn op ethnologiseh gebied heeft gegeven; al is Wilkon's 
opmerking gegrond dat enkele van Riedel's mededeelingen zioh moeilijk 
laten rijmen met hetgeen van elders bekend is en nadere toetsing ver- 
eischen: ongetwijfeld is ook waar war dezelfde geleerde tevens zegt, 
dat Riedel's, met groote zorg en zaakkennis bijeengebraehte ethnogra- 
phische mededeelingen zeer reel wetenswaardigs, zeer reel nieuws be- 
vatron, zeer reel materiaal dat de wetenschappelijke ethnoloog later 
met vrucht zal kuanen verwerken. 

Gesohiedschrijvers met universeelen blik als Ranke doen bun voor- 
deel met her geschiedkundig materiaal door andere verdmnstclljke maunen 
in monographien bijeengebracht. Zoo zullen ook ethnologen van pro- 
fessie hun voordeel doen mot hot materiaal door pioniers als Riedel 
verzamold en geordend, en getuigen qu'ils oat bien m~rit~ de la science. 

Hebben wij ons in hot bovenstaande eenige aanmorkingen op den 
arboid van den heer Riedel veroorloofd (*), hij gelieve daarin het bewijs 
te vinden van de aandacht waarmede zijn werk werd golezen, van onze 
erkentelijkheid veer het vele goede dat ons werd gesohonken. Zoo uit 

(~) Meerdere, onder de lezing opgeteekend, hollden wij in de pen, daar aan de 
beslJreking van eeu eukel werk niet te reel ruimte mag worden gewijd. 
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onzo ~tankondiging v~n con: ,,dankbaar maar niot voldaan" blijkt, 
houde hij ous dit ten goedo, omdat wij van hem hadden verwacht dat 
hlj, zoo do uitdrukking geoorloofd zij, ons niet slechts veertien gocde 
schotels zou hcbbcn voorgezet, maar daarvan tevens een good geordend 
diner zou hebben weten te arrangecren. 

In geruimon tijd was in doze Kroniok geon sprake van den helaas 
nog steeds zooveol manschappon en schatten verslindenden A.T~-~HKRISG. 
Wilden wij alle stukken e~a werkeu vermelden, welke ann de in zoo 
vole opzichten bitter treurige Atjehzaak worden gewijd sedert wij cr in 
,,De Economist" van Augustus 1885, blz. 741, enkcle woorden over 
spraken, daartoc alleen zou heel wat ruimte worden voreischt. We 
gevoelen daartoe geen opgewektheid on achten hot ook onnoodig. We 
wensohen slechts de aandacht to vestigen op de belangrijke, jongste 
ann de Atjehzaak gewijde brochure, gctiteld: , ,Ge looven  en hech t e n  
wij hog a n n  onze  u  door J. J. W. E. VEas~Esw, Go- 
pens .  L u i t .  K o l o n e l  v]h N. I. l e g e r .  (Amsterdam, J .H.  debussy. 
Dec. [886). To corder meenen wij daarmode te kunnen volstaan, omdat 
de heer Yerstoge tal van anderc over de Atjehzaak handelende stukken 
bespreekt en dus eenigermate ecn ovcrzioht geeft van de Atjch-literatuur 
wm den jongsten tijd. Door her verwijzen naar zljno jongste brochure 
wordt dus een tier hocfddoo]eindcn onzer kroniek: her geven van lite- 
rarisehe overzichten, war de Atjehzaak betreft althans eenigormatc bereikt. 

Alvorens den inhoud zijner brochure te besprckon, wenschen wij ook 
ons innig, diep gevoeld leedwczen uit tc drukkcn wegcns hot zoo on- 
verwacht overlijden op 13 December jl. van Atjch's Civiel on Militair 
Gouvcrneur, den fllnken, energieken Gencraal-Majoor Dcmmeni; con 
man wions overlijdon iu de otficieelo Javasche Couraut oen schier on- 
herstelbaar verlies wordt genoemd en ann wions nagedachtenis (zie o. a. 
de N. Rott. Ct. v. 13 Jan.) door tal van Indische bladen wegens het- 
geon hij in Atje!~ verrichtte rechtmatige hulde wordt gebracht. Wel 
worden wij in Indi~, inzonderheid in dat ongchkkige Atjeh door hot 
needler vervolgd. De Generaal Pel sterft plotseling te midden zijner 
overwinningen. De Gonoraal van der Hcijden wordt genoodzaakt zijne 
tank neder te leggeu nadat hij meet dan wie ook tot het in onderwer- 
ping brengen der Atjehers had verricht en teen hij die taak hog niet 
veer volbracht achtto. De Generaal Demmeni overlijdt plotseling nadat 
hij eerst kor~ea tijd de bewijz~n had kunnen geven dat hij in Atjeh 
de reohte man op de reehte plants scheen to zijn. En uit de woorden 
door hot Indisch regeeringsblad ann hem gcwijd schijnt te mogen worden 
opgemaakt dat men niet rccht woet door wicn hem te doeu vervangcn. (*) 

(*) Sedert het boveustaaade iu Jauuari werd geschreveu, werd vernomen dat de 
onderbevelhebber in Atjeh, de Lt.-Kol. van Teyn, tot Kolonel word bevorflerd eu 
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Hot noodlot vervolgt ons in Atjeh Dit mcenen wij ook te mogen 
zeggen met her cog op her vrceselijk woeden alda~r der treurige Beri- 
Beri-ziekte, waaromtrcnt de dagbladen telkcns velebijzonderheden mede- 
deelen en waaraan de ond-ofllcier van gezondhcid van het Indische leger 
Adriani in ,,De Indisehe Gids" cene uitvoerige studie wijdt. Ons braaf 
Indisch leger, dat reeds zoo zwaar gebukt gaat ouder de gevolgen van 
den langdurigen Atjeh-oorlog, wordt nu ook sedert geruimen tijd door 
bet voortwoeden dezer vreeselijke ziekte erg geteisterd. Yah harte hopen 
wij dat de middelcn daartegen in Indi~ aangewend en die welke her 
gevolg zullen zijn van de ze~ding daarheen, teneinde die ziekte en de 
middelen daartegcn te bestudeeren, van den Utreehtsehen hooglceraar 
Pekelbaring de gewenschte gevolgen mogen hebben. 

Wenden wij ons nu tot bet gcschrift van den heer Verstege. 
Aanleiding daar~oe vond hij in de verschijning van Mr. Nederburgh's 

,,Proeve van een onderzoek der middelen tot oplossing van bet Atjch- 
vraagstuk", welk geschrift uitvoerig en krachtig wordt bcstreden. (*) Mr. 
Nederburgh's voorstel, dat ook onze tot zoo weinig beperkte geconccn- 
treerde stelling in Atjeh zal worden verlaten en wij ons tot her bezetten 
wm een enkel punt  aan de kust zullen bepalen, wordt onbestaanbaar 
geacht met de eer van Nederland en als moctendeleiden tot hct geheel 
te loor gaan van ons door bet treurig vcrloop van den gerekten Atjeh- 
oorlog in Indi~ reeds zoo deerlijk geknakt prestige. 

In  dit opzicht seharen wij ons geheel aan de zijde van den hcer 
Yerstege. Met hem en met den hccr :[,aging Tobias ,  van wicns brochures 
en tijdsehriftartikelen (j-) en strijd tegen zijn :oorganger als Gouver- 
neur van Atjeh, den heer Pruys van tier Hoeven, gelkcns melding wordt 
gemaakt, en met zoovele anderen bebben wij her in '85 aannemcn van 
her eoneentratiestelscl en her prijs geven van zoovecl dat met grootc 
mocite was veroverd ten diepste betreurd. Wij zouden bet bcgrijpelijk 
hebbcn gevondcn zoo wij na her innemen en slcehten van den kraton 
en her flink tuchtigen dcr Atjehers, om hun onze overmacht tc doen 
gevoelcn, her land weder geheel hadden vcrlaten. Evonzoo zouden wij 

belast met het civlcl en militalr gezag in dat gewest. Moge van hem ook spoedig 
kunnen worden getuigd, dat hij bl|jkt te zijn de reehte man op de reehtc pleats. 

('3 Mr. Nederburgh gelleve bet cue ten goede te houden~ dat wij beknoptheids- 
~alve bet op de vorigc bladzijde gezegde ook op ziju ons toegezonden belangrijk 
geechrifl toepassen, en her verder niet direct bespreken. Gaarne evenwel vestigen 
wij er de aaudacht op eu getuigen dat, al heeft de schrijver one nict tot zijue 
meening bekeerd, ir~ zijn goed geschreven, beza~igd stuk fluchtlge argumenten voor 
zijue meening wordeu aangevoerd. 

('13 Met uitzondering van dieus sehier gclijktijdig met Verstege's brochure ia ~De 
Ind. Gids,, vau Dee. jl. verseheuen: ,Het herstel van het Scltanaat in Atjeh ,,, 
waarop wij met aandrang de aandaeht veetigeu. Zie ook hieronder. 
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her begrijpelijk hebben gevonden dat wij na die inname hetzij in her 
kratonsgebied, hetzij,  na her totaal  verwoesten en onbewoonbaar maken 
van den kraton,  in eene goed gekozen kustplaats eene goed versterkte 
beperkte stelling hadden ingenomen en er ons toe bepaald hadden allr 
aanvallen daarop af te s laan,  de aanvallende benden te vervolgen en 
desnoods te vernietigen, doeh voorloopig geene andere vaste punten te 
bezetten, afwachtende war de tijd zou baren. Dit is,  meonen wij, her 
stelsel dat onder de Oostindisehe Gompagnie dikwerf met goed gevolg 
is toegepast. Maar  dat wij, na een goed deel van het Atjehgebied 
veroverd en bezet te hebben, dat bezette weder goeddeels hebbenprijs  
gegeven om ons in eene geeoncentreerde stelling terug te t rekken,  dat 
aohten wij met de heeren Laging Tobias,  Verstege en vele anderen 
eene kolossale font. Daardoor toeh meet aan ons reeds zoo geknakt 
prestige nog een geweldige sohok zijn gegeven en bij den Atjeher 
wiens volhardende strijd ova zijne onafhankelijkheid ons bewondering 
zoo moeten afdwingen zoo wij er niet zoo sohrikkelijk onder te lijden 
hadden - - .  de meening zijn verwekt dat wij veer hem terugtrekken en 
dat bet hem, zoo hij sleehts volhardt,  wel gehkken zal ons ook nog 
ooze laatste stelling te doen verlaten. 

Of wij dan zouden ver]angen dat de ooncentratie-politiek weder door 
de aanvals-politiek wierd vervangen ? In her al lerminst  niet,  daargelaten 
nog dat dit bij den helaas! zoo gedesorganiseerden toestand waarin onze 
legermacht verkeert, vermoedelijk vrij bezwaarlijk zou gaan. Een vloek 
in ooze Atjeh-po]itiek was hot te]kens verandervn van ste]sel. Nu men 
eenmaal tot de coneentratie-po]itiek is overgegaan of teruggekeerd, (~) 
blijve men daarbij ,  althans veer geruimen tijd. Maar  daarbij make men 
ooze geeoneentreerde stelling zoo krachtig en veilig mogelijk, sla elken 
aanval daarop met kraoht af on zuivere de omstreken van vijandelijke 
benden en maraudeurs,  waarbij ongetwijfeld de door velen aanbevolen,  
mits goed georganiseerde en goed aangevoerde ,,vliegende kolonne" belang- 
rijke diensten zoa kunnen bewijzen. Wordt  daarbij het bewind over 
Atjeh aan flinke, energieke handen toevertrouwd; aan den Oouverneur 
binnen niet to nauw getrokken grenzen vrijheid van handelen gela ten,  
elk verraad of elke poging daartoe,  elk geval van zee-of s t randroofmet  
de uiterste gestreugheid gestraft ,  gedaehtig er aan dat de oorlog niet 
met fluweelen handsehoenen kan worden gevoerd en den Atjehers vrees en 
ontzag veer ons meet worden ingeboezemd; eeoc fiere heading tegen- 
over den vreemdeling aangenomen ca getoond dat wij een inmenging 
als in de zoo diep betreurenswaardige Nisero-zaak niet  meet zullen 
duldeu; wordt daarbij vooral war betreft de versterking en verzorging 
onzer legermaeht in Atjeh, die zich niettegenstaande al de ellenden eo 

~) Want hot was, meenen we~ Koeddeels her stelsel-van Swieten. 
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ontbcringen gcdurcnde dicn fang gerekten oorlog steeds zoo uitstekend 
houdt, gevolg gegeven san de wcnken door Kolonel van Zuylen en tal 
van andore dcskundigc en ondervindlngrijko mannen bij hcrhaling ge- 
geven en met kracht wm redenen aangedrongen: dan, wij twijfclen cr 

niet san, znl men spoedig de goede gevolgen daarvnn ontwaren en in 
Atjeh ccn beteren staat van zaken zion ontstaan, die in vervolg van 
tijd, wanneer de Atjchcr tot hot besef zal zijn gekomen, zoowel dat wij 
hot Innd nimmer racer zullon verlaten a]s dat wij rechtvnardigc over- 
hcerschors, geen onderdrukkers zijn, een betercn toestand zal ten 
gevolge hebben. 

Onzo diepe overtuiging dat gebrokcn meet worden met dat hcillooze 
telkcns veranderen van stelsol, dat ons in dicn ongelukkigcn Atjehkrijg 
reeds zoovelc rampen bezorgde; dat cone eenmaal na rijp overleg ann- 
genomcn gedragslijn consequent moot worden volgehouden, tcnzij onweder- 
sprekelijk worde bewezen dat zij onmogelijk tot hot einddoel kan 
voeren, M bracht er ons toe ook onze mooning omtrent dit een en 
ander ten beste te geven. 

Wij kccren nu terug tot de brochure van den heer Verstege, in 
wiens gecst wij in her vorenstaande mecncn te hebben gesproken en 
die ons dus die uitweiding wel ten gocde zal willen houden. 

Na in hot ,,Voorwoord" de aanleiding tot zijn sohrijven tc hebben 
vermeld, wijdt de heer Verstege, onder hot hoofd: ,,Een nieuw terug- 
tochtplan veer Atjeh, beschouwd in vcrband met ons verleden en enze 
nationalc ocr", ecu twintigtal bladzijden aan cone krachtige bestrijding 
van hot door Mr. Ncdcrburgh aangcgeven denkbecld: ,,onze stclling in 
Groot-Atjeh in to krimpcn tot con enkel san zcegelegen pun t . "  Doende 
war vddr hem de hoogleeraar do Loutcr en andere door hem vermelde 
schrijvcrs eok reeds hadden gedaan, toont hij aan dat met hot cog op 
ons verleden cn onze toekomst ale koloniale mogendheid san dien vcr- 
derfelijken, van kleinmoedighcid getu~genden raad geen gevolg gegeven 
m ~, g wordon, dat zoo iets onbestaanbaar zou zijn met onze nationale cer. 

War zou de fiere J. Pz. Keen,  de cigenlijke grondlegger onzer macht 
in I_udifi, wiens geboortedag, drie ecuwen gelcdcn, op 8 ganusri  jl. te 
Hoorn feestclijk word herdacht en ann wien onderscheidene onzcr dag- 
bladcn,  inzonderheid hot ,,Handelsblad", teen zulke warme woorden 
wijdden, de man van hot kocne woord: ,F, nde descspercert niet", wcl 
van zulken raad hebben gezegd! 

In  een ,,Terugblik op de Cost-Ind. Compagnie. Voorheen en thans," 
wordt aangetoond hoezeer onze kolonialo politick in den laatstcn tijd 
san flinkheid en energir te wcnschen heeft overgelatcn. 

In  een volgcnd hoofdstuk wordt con overzicht gegeven, 10 dcr be- 
kende, door den heer Verstege geleide ,,Atjeh-meetings en hun streven" 
in her begin van her vorig jaar ,  2 ~ van hot belangrijk debar in de 
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Tweede Kamer op den 22 Juli 11. gehoude,n over den toe, stand van her 
Ned.-Indiaeh leger, waarbij, gelijk telkens in dit geachrift, den Mi- 
nister Sprenger van Eijk heel war harde woorden worden toegevoegd. 

Vervolgens wordt, van blz. 94--118,  de tekst gepublieeerd van een 
,,Ontwerp-Adres ash de Twe,ede, Kame,r der Staten~Generaal," dat de 
heer u meent dat spoedig zou be,hooren te worde,n ingediend. 

Men herinnert zich, zie ook hot r6sum6 op p. 63 dezer brochure 
gegeven, dat op de Atjeh-meetings door den heer Verstcge de ,con- 
centratie,, vooral indien zij steeds gepaard bleef gaan.met eene geheel 
passieve verdediging," krachtig werd beatreden; werd aangetoond dat 
leger en vloot in Indi~ helangrijke en afdoendc versterking en ver- 
betering eisehten; werd aangedrongen op her houden ee,ner, hetzij com- 
missoriale, hetzij parlementaire, enqu~te over de Atjeh-zaak. Her laatste 
onderve,nd tegenkauting omdat men her nut van zoodanige onquSte niet 
inzag, den treurigen toestand on de oorzaken die er toe hadden geleid 
genoegzaam bekend achtte, enz. Met de e,erate punten werdinatcmming 
betuigd. Daarover werden adressen en adhaesie-adresaen aan de Staten- 
Generaal ingezonden, die echte,r tengevolge van de ontbinding van de 
Tweedc Kamer in Mei jl. onafgednan bleven. En aangezien de toestand in 
Atjeh en die van leger en vloot thana achier even ongunatig is als een 
jaar geleden her gcval was, acht de heer Verstege de spoedige iudiening 
van e,en uitvoerig gemotiveerd nieuw adrea wenschelijk, waarin aange- 
toond wordt dat ,,sne]ler, krachtiger, meer doeltreffend handelen" dan 
in de bedoeling der Regeering sohijnt te liggen, volstrekt nood~akelijk 
is om in de,n toestand in Atjeh en in dien van leger en vloot verbe,te- 

ring te brengen. 
Of zulk ee,n adre,a ve,e,] bijval zal vinden en of her reel zal uit- 

werken? Wij zijn zoo vrij het te betwijfe,len. Her laatste niet, omdat 
de Kamers ook zonder adressen gelegenheid to over hebben om over 
de Atjeh- of andere zaken den Minister te interpelleere,n. Her eerate 
niet, omdat (we meenen in dit opzicht de kaart van her land ge- 
noe,g te kennen o m d i t  te durven hewe,ren)publiek en Kame,rleden 
er te,gen zullen opzien een adres van 25 bladzijden druks vol repros- 
pectieve en andere beschouwingen te lezen. Door vec]jarigc ondcrvinding 
weten we maar al te goed hoe  betrekkelijk weinige peraonen eige,nlijk 
veel lezen, hoe verhazend reel dat ten vo!lc veler aandacht verdient 
ongelezen wordt gelaten. We weten ook dat de Kame,rleden uit den 
aard hunne,r hetrekking reeds verplieht z ijn heel war te lezen en er 
dus licht toe komen onder bet meerdere dat hun wordt aangeboden 
datgene ongelezen te laten war hen door de,n omvang afachrikt. En 
daarom zgggen we tot den heel' Yerstege: Wilt  ge een nieuw adrea 
over de Atjehzaak tot de Kamers riohten - -  en we ontkennen volstrekt 
niet dat-het zijn nut k~tn hebben daardoor de zaak op nieuw opzettelijk 
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in de volksvertegenwoordiging ter sprake te doen komen - -  en wilt 
ge dat dit adres ~n zeer algemeen onderteekend ~n door zeer velen, 

inzonderheid door de Kamerleden,  gelezen worde,  stel dan een zeer 

kort  adres,  waar in ,  desgevorderd me~ aanhal ing van enkele sprekende 

feiten en cijfers, in eenige weinige punten duidelijk wordt aangegeven 

war van de Kamers wordt verlangd. Yerwijs daarbij hetzij naar  cene 

door u daarbij te voegen nota van toel icht ing,  hetzij ,  war eenvoudiger 

zijn zou, naar  uw aan de Kamer over te leggen ontwerp-adres van 
December j l . ,  hetzij naa r  uwe brochure in bet  geheel - -  en ge kunt  

er vrij zeker van ziju dat  de commissic van rappor teurs ,  in wier handen her 

adres zal worden gesteld,  aan den inhoud dier bij lagen de noodige aandacht  

wijdeu en de Kamer daarop wijzen zal ;  tevens voorkomt ge dat publiek eu 

Kamerleden,  door den omvang afgeschrikt,  uw adres ongelezen latch. 

De beer Vers tege ,  vertrouwen wij, zal ons her geveu van dezen 

week,  voortgesproten n i t  wezenlijke belangstel l ing in zijn vaderlands- 

lievend s t reven,  wel ten goede willen houden. 

Wij besluiten de bespreking zijner lezenswaardige jongste Atjeh- 

brochure (*) met de vermelding dat daaraan een drietal  bijlagen zijn toe- 

gevoegd: A. ,,De waarde van Autoriteits-geloof en de gevolgeu van 

Optimisme in sommige tijdperken van den Atjeh-oorlog." B. , ,Enkele" 

(voor ons na.tionaliteitsgevoel zeer pi jnl i jke) , ,beoordeel ingen van En- 

gelsche zijde over de gevolgen onzer eoncentrat ie en van onze politick 

van lijdzaamheid en onthouding tegenover de Atjehers." C. ,,De feitelijke 
onderwerping van Atjeh. Eerie sehi t terende bladzijde ui t  onze Indisehe 

krijgsgeschiedenis ' ,  zijnde de sobers, met de woorden van den o%- 

getuige,  kapitein W. Cool, van den toestand waarin A.tjeh in 1879 na 

(*) Het omhulsel dier brochure noopt cos eerie oude grief tegeu ouderscheidenen 
onzer uitgevers te herhalen. Alweder moeten wij one beklagen over her ontbrekeo 
van een rz~q~itet. Hoe dikwerf wij daarover ook reeds klaagden (zie o. a. ,,Econo- 
mist,, 1880, p. 638, 1882, p. 632), hoe menigmaal die klacht ook reeds door 
anderen werd gestcund, cud. and. door den uitgever van dit tijdschrlft in 
1880 eu 1882 in bet .Nieowsblad voor den boekhandel,,; hoe uiterst gemak- 
kelijk het ook ziju zou aan dot voor velen hindcrlijk ongerief te gemoet te 
komea: toch oatvangen wij hog telkeus boeken ca brochures zonder rugtitel. Zoo 
uu weder deze lijvige brochure van den heer u Zoo outbreekt een rugtitel 
op .De piouiers in Indi~ door een pionier.,, in 1885 door Nijhoff nitgegeven, op 
de eerste jaargangen der -Bijdragen van bet Statietisch Institnut* (in ]886 is daarin 
voorzicn), op de ,,Beschrijving van de Iudische oudhedcn van her Rijks-musenm 
van ot~dheden te Leiden. in 1885 door Brill uitgegevetl, op de afleveringen van 
bet -Tijdschrift van het Aardrijksknndig Genootschap,, eoop tal van andcre stnkken. 
Wij hopen dan ook dat de heer Smits voort zal gaau onze klacht in her .Nieuws- 
blad van den boekhaudel,, te steunen. Wauneer een ultgever voortgaat lelkens wan- 
neer het pus geeft zijne mede-nitgevers in het orgaan dot hun allen geregeld coder 
de oogen komt te wijzcn op de klaehten van boekenverzamelaars met dat toeh zoo 
gemakkelijk te verhelpen on,crier, dan zal toeh wel mogen worden verwaelat dot 
daaraan eindelijk eeu elude zal komen cn ~een boek of brochure, zoo bet slechts 
eenigszins mogelijk is, verscbijne zonder rn~titel. 
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de overwinnlngen door Generaal van der Heijden behaald verkeerde, 
en welke in zoo sehrille tegenstelling is met den tegenwoordigen be- 
narden toestand aldaar. 

Een enkel, zeer kerr woord nog sleehts over een met her oogop bet 
beeindigen der Atjehzaak gewiehtig punt, waarover de heer Yerstege 
niet of sleehts incidenteel sprak, maar dat de beer Laging Tobias, van 
wien dit een oud stokpaardje is, breedvoerig behandelde in zijn boven- 
vermeld artikel in ,,De Ind. Gids" v~tn December jl.: ,,Her herstel van 
her Sultana.at in Atjeh." Wij geven toe dat de heer Laging Tobias 
duchtige argumenten vdor zijn voorstel aanvoert. Wij willen gaarne 
aannemen d a t e r  redelijke kansen bestonden dat dit herstel veer ons 
gunstige gevolgen zou hebben gehad zoo op her gunstig oogenblik 
daartoe ware overgegaan, dat is teen de heer L. T. er het eerst hot 
voorstel toe deed, teen de jeugdige Sultan, de in her oog der Atjehers 
eenige wettige troonsopvolger, ontevreden was op de regenten en op 
zijn voogden, die hem geheel buiten de zakeu hielden. Waren teen 
door bemiddeling van een zeer vertrouwd persoon onderhandelingen 
met hem aangeknoopt, ware heln voorgespiegeld dat hem, mits hij 
sleehts onze Suzereiniteit erkende, eene groote mate van zelfstandig- 
held in bet beheer van zijn rijk zou worden gelaten, de mogelijkheid 
kan niet worden ontkend dat de Sultan, die dan eene verbeteriug zijner 
positie aan ons zou te danken hebben gehad, wellicht zou zijn toege- 
treden. Zeer lieht zou dit eene voor ons gunstige uitwerking hebben gebad, 
vooral zoo waar is war meermalen is beweerd, dat de oorl0gspartij 
geenszins de volksmeening in Atjeb uitdrukt,  maar sleehts zoo kraehtig 
is omdat zij wordt aangevoerd door eenige energieke hoofden, wierbe- 
langen door her voortduren van den krijg worden gediend. Maar of er 
kans is dat zulke onderhandelingen, waarin toeh ook altijd van onzen~- 
wege eenigermate, althans indirect, de erkentenis zou zijn opgesloten 
dat wij den Sultan noodig hebben om de Atjehzaak tot een bevredigend 
einde te brengeu, thans hog goede gevolge zouden hebben nu de Sultan, 
tot zelfstandigheid gekomen, zelf her bewind heeft aanvaard, en hij, 
de onafhankelijke vorst, zieh ongetwijfeld in de oogen van velen zijner 
onderdanen zou vernederen en dus zijn prestige zou zien verminderen, 
zoo hij thans de Suzereiniteit der gehate Hollanders erkende, dat is 
eene andere vraag. [ntussehen, o p o n s ,  die ons sleehts door de lezing 
van tal van stukken een oordeel over de Atjebzaak kunnen vormen, 
heeft de heer :[,aging '~obias her voordeel dat hij plaatsen en personen 
kent; dat hij gedurende zijn, zij bet kortstondig bewind alsgouverneur 
van Atjeh de gelegenheid had eene keunis van zaken en omstandigheden 
op te doen die ons ten eenenmale outbreekt. Wij ziju dan ook bereid 
op zijn gezag anntenemen ~n dat de berstelling van her Sultanaatvan 
Atjeb, mits onder ouze Suzereiniteit, gewenseht is ter verkrijging vail 
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een be~eren staat van zaken in dat gebied, 0n dat her no B niet te laa t 
is om daartoe pogingen dan te wenden. 

Ma.ar daarbij zij ons eebter eerie opmerking vergund. Geheel tereeht, 
schijn~ he~, wordt er door den beer Laging Tobias op gewezen dat, 
willen de te voeren onderhandclizgen eenige kans van slagen hebben, 
zij niet slechts door een geheel vertrouwd persoon met het grootste 
beleid, maar ook in bet diepste geheim moeten worden gevoerd, omdat 
men zeker kan zijn dat maehtige invloeden werkzaam zouden zijn om 
te traehten ze te doen mislukkem Nu is het bekend dat. niet sleehts 
velen in Atjeh het voortduren van den tegenwoordigen oorlogstoestand 
verlangen, hetzij omd~,t zij er persoonlijk voordeelen nit ~rekken, hetzij 
omdat zij van eene herstelling van bet Sultanaaf, vooral wanneer dit 
door ons gesteund zou worden, vermindering van gezag en invloed 
dnehten. Maar het is tevens bekend dat, hoe luide ook in de dagbladen 
van Singapore en Pe~ang (de heer Verstege herinnerde er aan) over 
ons wanbeleid in Atjeh, over her eindelooze van den Atjehkrijg wordt 
geklaagd, velen aldaar greet belang hebben bij her voortduren van den 
tegenwoordigen staat van zaken omdat zij daaruit groote voordeelen 
trekken, hetzij uit leverantifin dan onze troepenmacht, hetzij, naar 
beweerd wordt, op rain eerlijke wijze door her toevoeren van wapenen, 
amunitie enz. dan de Atjehers. Was her nu, zoo durven wij vragen, 
wel voorziehtig om zoo openlijk en bij herhaling als door den heer 
Laging Tobias en enkelr anderen is gesehied te wijzen op de wen- 
sehelijkheid dier tc openen geheime onderhandelingen? Liep men daar- 
door niet het gevaar dat de een of ander gedienstige, maar ons 
minder goedgezinde geest reeds bij voorbaat pogingen aanwendde om 
zulke eventueele onderhandelingen te doen mislukken? De Atjeher zelf 
zal van onze tijdschriften en dagbladen wel geen kennis nemen; maar 
in Singapore en Penang blijven zij lichtelijk niet onbekend. En daarom 
wil her one voorkomen dat de heer Laging Tobias wellieht voorziehtiger 
had gehandeld door dit punt bij herhaling in goed gemotiveerde, ver- 
trouwelijke, alleen veer de regeering bestemde nota's te behandelen, 
dan er zoo breedvoerige brochures en tijdsehriftartikelen over te 
sehrijven. Met zijn vcrleden achter zieh, moeht hij verwachten dat op 
zijne wenken en aanmerkingen de noodige debt zou worden geslagen. 
Ware hem, meet dan ons nit zijn jongste artikel bleek dat bet geval 
was, ten duidelijkste gebleken dat de Regeering van onderhandelingen 
over bet herstel van her Sultanaat'~'olstrekt niets wilde weten en bleef 
hij integendeel evenzeer overtuigd dat daarvan goede vruchten te 
waehten waren, eerst dan,  dunkt ons,  ware de tijd aangebroken om 
de zaak publiek te behandelen in de hoop van door de publieke opinie 
pressie op de regeering te doen uitoefenen. Nu wil her ons toeschijnen 
dat hij wel wat vroegtijdig opcnbaarheid heeft gegeven dan beschou- 
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wingen en mceningen, welke her wellieht voorzichtiger, tactvoller ware 
geweest hog niet ann de openb~mrheid prijs te geven. 

Alvorens veer ditmaal van Atjeh afsoheid te hereon wenschen wij nog 
even de aandacht te vestigen op een werkje, dat we hog Met lazen, 
maar dat we gaarne op hot gezag wm een bevoegd beoordeelaar eu 
kenuer der Atjohzaak als Kolonel van Zuylen, en aannemende dat hot 
zoo good is als hij zegt dat hot is, ,,een nutt ig book" noemen. In  hot 
,,Handelsblad" van 9.6 Januari  bespreekt hij Mr. P. Brooshooft's,,Popu- 
IMre Oesehiedenis van den &tjeh-oorlog" (Utrecht); wenscht hot werkje 
als leesboek in ieders handen; wijst e r o p  dat de schrijver zich stork 
verklaart tegen verder terugtrekken, en zegt dan ~en slotte : ,,Brooshooft 
heart een good work verricht en zijne poging om de kennis van den 
Atjeh-oorlog en van con onzer belangrijkste Indische vraagstukken onder 
hot yolk te verbreiden, verdient waardeering en navolging." 

Onze herinnering ann een deel dot Atjeh-]iteratuur willen wij besluiten 
met de aankondiging eener nieuwe Knurl van Sumatrtb op zecr groote 
sehaal, waarop ook hot Atjehgebied uitvocrig is voorgesteld. Zij is hot 
work van den oud-Kolonel, voormalig Chef over den Topographischen- 
dienst in Ned.-Indifi W. ft. HAVENOA, wiens kenrig ,,Atlasje van Ned.- 
Oost-Indifi" in de Kol. Kron. van Maart '86 word atmgekondigd. De 
volledige tirol dozer kaart ,  welke wij ook van den samensteller mochteu 
ontvangcn, luidt:  , , K a a r t  v a n  h o t  e i l a n d  S u m a t r a  en  d e n  
l ~ i o u w - a r c h i p e l ,  s c h a a l  1 : 1500.000, z a m e n g e s t e l d  d o o r  
enz. 1886. G. Kolff en Co. Batavia. Inst i tut  National de Geographic, 
Bruxelles." Zij bestaat air twee zcer groote bladen, elk 90 centimeters 
breed en 52 c.M. hoog, welko, zoo men er eene wandkaart van wil 
maken, ann elka~r gehecht kunnen worden. Bij hot ons mode toege- 
zonden hummer van 15 Januari  jl. wm hot halfmaandelijksch blad van 
bedoeld ,,Institut": ,,Le Mouvement G*ographique" (waarbij tevens ge- 
voegd was eene ,,Overzichts- tevens Indeelingskaart van hot grond- 
gebied in Ned.-Indifi, Schaal 1 : 12,000.000," eenige meerdere bijzonder- 
heden bevattende dan de Overzichtskaart in zijn Atlas), (*)had Kolonel 
Havenga een prospectus zijner nieuwe kaart  gevoegd, waaraan wij her 
volgende ontleenen. ,,En presence des d~veloppements commerciaux de 
Sumatra,  de la ~dninsule de Malakka et de l'Archipel de Riouw, nous 
avons cru faire une oeuvre utile en dress~nt unc carte de cos territoires, 
qui tout en indiquant co qui peut int6resser le commerce, notamment 
los voies de communication rant sur ~erre que sur mer,  los bureaux 
t~l~graphiques, les cables sous-marius, los diff6rcntes categories de 

(*) In dit hummer beglnt de beer Havenga tevens een ,,Tableau d~tail]~ des 
possessions n~erlandaises eu Orient.~ 
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porgs, los pharos, los ohambres de commerce, permet dgalement de se rendre 
eompte de notre eonnaissanoe de oe pays. La carte a 6t~ dress~,e d'apr~s les 
meil]eures donne~s. Pour la partie eoncernant ]a P6ninsnle de Malakk~, 
nous avons emprunt6 los reuseignements fournis par los ,,Proceedings" 
de la Sooi6t6 de G~ographie de Londres, du mois de Juille~ ]88~." 

De uitvoerigheid waarmede het zoo nabij ors gebied gelegen MaIakka, 
natuur]ijk met de eilanden Singapore en Pinang, waarmede wij zoovele 
puuten van aanraking hebben, is behandeld, rekenen wij bepaald tot 
de verdiensten dezer kaart. 

Aau de eartographen van beroep laten wij hot over te wljzen op de 
versehilpunten tusscheu doze nieuwste groote kaart van Sumatra en 
die in 8temfoort en ten Sie~hoff's mede in Maart '86 door ons besproken 
grooten Altas, en om uit fe maker ann welke de voorkeur zou behooren 
te worden gegeven. Wij wijzen sleehts op twee punter tcn betooge dat 
ann beide kaarten groote waarde mag worden toegekend: de heer 
Havenga, de eerst veer een paar jaren afgetreden Chef over den Topo- 
graphischen dieust in Indifi, had niet minder dan de nog bij dieu 
dienst werkzame heeren Stemfoort eu ten Siethoff de gelegenheid bij de 
samenstelliug zijuer kaart van de besie en nieuwste gegevens gebruik 
te maker; werden de kaarten van S. en t. S. gereprodneeerd door de 
met teem bekende Topographische Inrichting t e ' s  Gravenhage, H.'s kaart 
werd nitgegeven door her ,,Institut National de G~ographie" te Brussel, 
dat ook op dat gebied sinds lang zijn sporen verdiende. Men kan er 
dus vrij wel van verzekerd ,ijn dat men in Havenga's nieuwe kaart 
van Sumatra iets zal verkrijgen dat ~n war bewerking ~n war uitvoering 
betrefl weinig te wensehen zal overlaten. 

Wij willen er hog op wijzen dat,  hoewel zijue kaart ,  inzonderheid 
war het gouvernement van Sumatra's Westkust en het Atjehgehied betreft, 
een verbazend greet aautal namer bevat, zij toeh door groote duide- 
lijkheid uitmunt. 

Den beer ltaveuga tins onzen dank veer cleze fi'aaie kaart van de 
na Java l',elangrijkste onzer bezittingen in den Indisehen AreIaipel, die 
bestemd is om een tweede Java to worden. Dit zou betrekkelijk spoedig 
her geval kunnen ziju zoo o. a. de bevolking toenam en de eommuni- 
catiemiddelen werden verbeterd. En daarom hoper wij dat Kol. Havenga, 
die nu sleehts den korten Deli-spoorweg, de eerste op Sumatra, in 
zijne kaart ken insehetsen en die in zijn prospectus zoo te reeht op 
her greet belang van de ontginning der Ombilifinsteenkolen wijst, over 
weinige jaren bij her bezorgen van eeue tweede, verbeterde uitgave 
zijner Sumatra-kaart, ook de riehting van den Ombilifin-spoorweg zal 
kunnen aanduiden. 

J. K. W. Qu,xr r s  w ~  Urro~l). 
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DE PARTICULIERE SPAARBANKEN IN 1887. (*) 
(De Banken die niet Lot de McJ t. N. van ' t  Alg. behooren , zi jn OND~atSTIt~EPa'.) 

SPAARBANKEN. 

ALFEN en 
OUTSHOORN Jan. 

ALKMAAR . . . .  Jan. 

AMSTERDAM . . Jan. 

APPINGEDAM.. Jan. 

ARNHEM . . . .  Jan. 

BOLSWARD . . . Jan. 

BREDA . . . . . .  Jail. 

BREUKELEN . . Jan. 

DELFT . . . . . .  Jan. 

DEVENTER . �9 �9 Jan. 

DOESBURG . . �9 Jan. 

DORDRECHT.. �9 Jan. 

FRANEKER . . . Jan. 

GORINCHEM. �9 �9 Jan. 

GOUDA . . . . . .  Jan. 

'S GRAVENHAGE Jan. 

GRONINGEN. �9 �9 Jan. 

HAARLEM .... Jan. 

HARLINGEN. �9 . Jan. 

'S HERTOGENB. �9 Jan. 

HOOGEVEEN. �9 �9 Jan. 

KAMPEN ..... Jan. 

INLAGEN. TERUG- 
BETALINGEN. 

AANTAL. BEDRAG. AANTAL. BEDRAG. 

54 .f t,592 

524 3,9t9 

7340 224,641 

67 7,636 

1166 72,226 

298 3,531 

385 9,227 

221 5,388 

267 6,545 

298 13,278 

9t 2,878 

1543 46,667 

178 4,204 

460 12,677 

745 12,904 

2076 89,753 

1320 84,125 

680 16,332 

289 16,677 

1215 33,030 

25 4,245 

495 7,823 

22 f 2,256 

129 t4,t26 

2528 117,233 

t52 9,128 

841 56,540 

26 1,220 

1 t l  8,11t 

42 3,896 

88 8,711 

175 14,994 

47 3,050 

464 29,2~9 

61 2,745 

119 11,845 

200 12,609 

847 86,072 

1032 64,623 

377 29,419 

178 19,751 

435 

74 

106 

SALDO 1NLEG. 

MEER. MINDEB. 

f 663 

t0,207 

t ,49t 

2,166 

1,716 

171 

13,086 

3,073 

40,t05 I - -  I 7,075 

4,240 5 - -  

21,919 13,096 

(*) M e n  z i e ,  voor  1 8 8 6 ,  J a n u a r i - J u n l ,  Econ. 1 8 8 6  pag.  8 2 5 ;  J u l i - - D e e e m b e r ,  

l oopende  j a a r g a n g ,  pag .  2 2 8 .  
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SPAARBANKEN. 

LEIDEN . . . . . .  Jan. 

MAASTRICHT . Jan. 

MEPPEL . .  - . . Jan. 

MIDDELBURG. .  Jan. 

N. PEKELA . . . Jan. 

N. LEICKERL. . .  Jan. 

NIJMEGEN . . . .  Jan. 

NUNSPEET . . . Jan. 

ROTTERDAM . . Jan. 

SCHERPENZEEL. Jan. 

SCHIEDAM . . . .  Jan. 

SCHOONHOVEN. Jan. 

STEENWIJK �9 �9 �9 Jan. 

TEN BOER . . . .  Jan. 

TIEL . . . . . . .  Jan. 

T1LBURG . . . . .  Jan. 

UITHUIZEN . . . Jan. 

UTRECHT . . . .  Jan. 

ZAANDAM . . . . .  lan. 

ZUTPHEN . . . .  Jan. 

ZWOLLE . . . . .  Jan. 

INLAGEN. 

AANTAL. BEDRAG. 

1459 f 69,463 

566 22,228 

87 4,970 

373 5,850 

30 2,269 

634 5,221 

429 27,795 

33 5,773 

9323 246,573 

2 120 

1008 42,958 

137 3,217 

121 2,299 

41 3,248 

471 17,791 

304 7,959 

21 1,426 

2250 89,952 

501 32,819 

498 2~,3~4 

265 4,127 

TERUG- 
BETALINGEN. 

AANTAL. BEDRAG. 

518 f 71,455 

309 18,066 

43 6,163 

313 15,121 

37 4,440 

63 6,744 

221 23,454 

54 19,632 

2645 175,069 

�9 17 2,660 

318 33,822 

13t 5,489 

194 8,626 

8 2,569 

289 14,995 

114 14,069 

40 2,4"13 

1027 145,2i6 

t34  9,957 

323 21,971 

37 8,4,26 

SALDO INLEG. 

f ~" 1,992 

'1,193 

9,270 

2,171 

1,323 

13,859 

2,540 

2,271 

6,326 

6,109 

986 

55,264 

4,299 


